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َعيْنَيْها. اَم ُقدَّ اْلفاَر شاَفِت ِبْسِبَسُة
شاَفتُْه. ِبْسِبَسَة أنَّ َلَحَظ اَْلَفاُر

اْلفاِر. َوراءَ تَْجري راَحْت ِبْسِبَسُة
ِبْسِبَسَة. ِمْن ِليَنُْجَو يَْجِري راَح اَْلفاُر

اْلفاَر. تَْلَحَق أْن تُِريُد ِبْسِبَسُة

فاِرَغًة. ُزجاَجًة َطِريِقِه ِيف َوَجَد اَْلفاُر
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َعٍة. ِبُرسْ الزَُّجاَجِة ِيف َدَخَل اْلَمكَّاُر اَْلفاُر
الزُّجاَجِة. ِيف ُخوَل الدُّ تَْستَِطيُع َال ِبْسِبَسُة

نَْفِسِه. َعَىل آِمٌن الزَُّجاَجِة داِخَل اَْلَفاُر
ُمْغتَاَظًة. اْلَفاِر إَِىل تَنُْظُر واِقَفٌة ِبْسِبَسُة

الزَُّجاَجِة. َفتَْحِة ِمْن نََفذَ اْلَمكَّاُر اَْلفاُر
يُْفِلُت. َوُهَو اْلفاَر، تَْلَحِق َلْم ِبْسِبَسُة

َعٍة. ِبُرسْ َجَرى اْلَمكَّاُر اَْلَفاُر
ِبْسِبَسَة. ِمْن َهَرَب اْلَمكَّاُر اَْلَفاُر
اْلفاِر. َصيِْد َعَىل تَْقِدْر َلْم ِبْسِبَسُة
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َزْعالنًَة. اْلبَيِْت إَِىل َرَجَعْت ِبْسِبَسُة
اْلبَيِْت. ُجنَيْنَِة ِيف َمَشْت ِبْسِبَسُة

وِر. السُّ َعَىل َوَقَف ُعْصُفوٌر
اْلُعْصُفوَر. شاَفِت ِبْسِبَسُة

اْلُجنَيْنَِة. ُسوِر ِمْن َقُربَْت ِبْسِبَسُة

اْلُعْصُفوِر. ِلَصيِْد وِر، السُّ َعَىل نَطَّْت ِبْسِبَسُة
يَِطريُ. ما َقبَْل تَْلَحَقُه أَْن تُِريُد ِبْسِبَسُة
تَْقِصُدُه. ِبْسِبَسَة ِبأَنَّ َحسَّ اَْلُعْصُفوُر

ِجَداٍر. أَْعَىل إَىل طاَر اَْلُعْصُفوُر
َماءٍ. ِبْرِميِل ِيف َوَقَعْت ِبْسِبَسُة

7



ِبْسِبَسة أَْحالُم

اْلَماءِ. ِبْرِميِل ِيف نَْفَسها َلِقيَْت ِبْسِبَسُة
تَْغِطُس. َوِهَي تَْفِطَس أَْن َخاَفْت ِبْسِبَسُة

َغَطَسْت؟ ا َلمَّ ِبْسِبَسُة َفَطَسْت َهْل
اْلَماءِ. َفْوَق َرأَْسها َرَفَعْت ِبْسِبَسُة

اْلِربِْميِل. ِمَن نَطَّْت ِبْسِبَسُة

تَْعبانًَة. اْلِربِْميِل َجنَْب َقَعَدْت ِبْسِبَسُة
َعيَّانٌَة. أَنَّها ْت َحسَّ ِبْسِبَسُة

َعيَّانٌَة. تَْعبانٌَة، َزْعالنٌَة، ِبْسِبَسُة
جاِئَعٌة. َوِهَي تَناُم، ِبْسِبَسُة
ناِئَمٌة. َوِهَي تَْحلُُم، ِبْسِبَسُة
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النََّهاِر. ُطوَل النَّْوُم أََخذََها ِبْسِبَسُة
اْلَفاَر. َمناِمها ِيف شاَفْت ِبْسِبَسُة

اِر. الدَّ ُجنَيْنَِة ِيف يْجِري اْلفاَر شاَفِت
اْلَمكَّاَر». اْلفاَر أَْصطاَد أَْن بُدَّ َال ٱنِْتظاٍر. ِبال أَْجِرَي أَْن بُدَّ «ال قاَلْت:

اْلَكِبريَِة. اْلُجنَيْنَِة َوْسَط يَْجِري اَْلفاُر
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النَّاُفوَرِة. َفتَْحِة َعَىل يَنِطُّ اَْلفاُر
اْلُجنَيْنَِة. َوْسَط َوَقَفْت ِبْسِبَسُة

َحرْيانٌَة؟ َوِهَي ِبْسِبَسُة، تَْعَمُل َماذَا
يَْهُرُب. َما َقبَْل اْلَفاِر َعَىل تَْهُجَم أَْن بُدَّ َال

اْلَحنَِفيَِّة. ِمْفتاِح َعَىل نَطَّْت ِبْسِبَسُة
اْلَحنَِفيَُّة. ٱنَْفتََحِت ِبْسِبَسُة نَطَّْت ا َلمَّ
النَّاُفوَرِة. ِمَن َخَرَج اْلَحنَِفيَِّة َماءُ
َفْوَق. إَِىل اْلَفاَر َشاَل اْلَحنَِفيَِّة َماءُ

اْلَفاِر. َوَراءَ نَطَّْت ِبْسِبَسُة
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اْلَفاُر؟ ذََهَب أَيَْن تَُرى، يا
اْلَمكَّاُر. اْلَفاُر َهَرَب َعٍة، ِبُرسْ
. َجناَحنْيِ َلها شاَفْت ِبْسِبَسُة

الطُّيُوِر. ِمثَْل أَْصبََحْت ِبْسِبَسُة
َعصاِفريَ. َحْوَلَها َشاَفْت ِبْسِبَسُة

اْلَعَصاِفرِي. َوْسَط نَْفَسها َلِقيَْت ِبْسِبَسُة
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تَِطريُ. نَْفَسها َلِقيَْت ا َلمَّ ٱنْبََسَطْت ِبْسِبَسُة
ِبْسِبَسَة. شاَفْت ا َلمَّ بَْت تََعجَّ اَْلَعصاِفريُ
«! ِبَجناَحنْيِ ِقطٌَّة «ٰهِذِه قاَلْت: اَْلَعصاِفريُ
َجِميٌل.» ءٌ َيشْ «الطَّرَياُن قاَلْت: ِبْسِبَسُة

اْلَعصاِفريُ؟ ذََهبَِت َوأَيَْن اْلَجناحاِن؟ ذََهَب أيَْن
. َجناَحنْيِ َلها تَِجْد َلْم ِبْسِبَسُة

َعصاِفريَ. َحْوَلها تِجْد َلْم ِبْسِبَسُة
اْلَمناِم. ِيف ِدْعِبَسَة أُْختَها شاَفْت ِبْسِبَسُة
الطَّعاِم. ِمَن َشيْئًا ِمنْها َطَلبَْت ِبْسِبَسُة
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نَاِئَمًة. — حاِلها َعَىل — زاَلْت ما ِبْسِبَسُة
حاِلَمًة. — حاِلها َعَىل — زاَلْت ما ِبْسِبَسُة

راِقَدًة. نَْرِجَسَة أُْختَها ِبجاِنِبها َوشاَفْت راِقَدًة، ِدْعِبَسَة أُْختَها َمناِمها ِيف شاَفْت
َونَْرِجَسَة. ِدْعِبَسَة ي تَُصحِّ َخْت َرصَ ِبْسِبَسُة

يِخ. ِ الرصَّ ِمَن َصِحيَْت ِدْعِبَسَة شاَفْت ِبْسِبَسُة
يِخ. ِ الرصَّ ِمَن َصِحيَْت نَْرِجَسَة شاَفْت ِبْسِبَسُة

ُخ؟ تَْرصُ ِلماذا ِبْسِبَسَة: سأََلْت ِدْعِبَسُة
ُخ؟ تَْرصُ ِلماذا ِبْسِبَسَة: َسأََلْت نَْرِجَسُة
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اْلَمناِم. ِيف ُرصاُخها كاَن ِبْسِبَسُة

اْلَمناِم. ِيف َخْت َرصَ ا َلمَّ َصِحيَْت ِبْسِبَسُة
اْألَْحالِم. ِيف َرأَتُْه ما تَجْد َلْم ِبْسِبَسُة

َونَْرِجَسُة. ِدْعِبَسُة أَيَْن اْلُعْصُفوُر؟ أَيَْن اْلفاُر؟ أَيَْن
َجنْبَها! اْلِربِْميِل َغرْيَ تَِجْد َلْم ِبْسِبَسُة

ِبْسِبَسُة! يا النَّْوُم، َصحَّ

اآلتية األسئلة عن الحكاية هِذِه يف ا ِممَّ يُجاب

«ِبْسِبسَة»؟ وبنَْيَ الفاِر بنَْيَ َجَرى ماذا (س1)
«ِبْسِبسَة»؟ من نَْفَسه ِليَْحِمَي الفاُر، دخل أين (س2)

الفاِر؟ َصيِْد عىل «ِبْسِبَسُة» تَْقِدْر َلْم ملاذا (س3)
الُجنَيْنَِة؟ يف «ِبْسِبَسُة» شافْت ماذا (س4)

الُعصفوِر؟ صيَْد أَرادت حني ل«ِبْسِبسَة»، حدث ماذا (س5)
الِربْميل؟ ِيف وهي «ِبْسِبَسُة»، فعلت ماذا (س6)

الِربِْميِل؟ َجنَْب وهي ل«ِبْسِبسَة»، حدث ماذا (س7)
َمناِمها؟ يف «ِبْسِبَسُة» شافت ماذا (س8)

«ِبْسِبسُة»؟ صنعت وماذا الفاُر؟ يفعل كان ماذا (س9)
«ِبْسِبَسُة»؟ نطَّْت حني للفاِر، حدث ماذا (س10)
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حْوَلها؟ شاَفْت وماذا «ِبْسِبسُة»؟ َلْت تحوَّ كيف (س11)
«ِبْسِبسَة»؟ رأت حني اْلعصافريُ، قالت ماذا (س12)

طَلبَت؟ وماذا امَلناِم؟ يف «ِبْسِبسُة» شافت ماذا (س13)
«ِبْسِبَسُة»؟ َخْت َرصَ ِلماذا (س14)

ُسؤالُهما؟ كان وماذا و«نَْرِجَسُة»؟ «ِدْعِبَسُة» صِحيَْت ِلماذا (س15)
َصِحيَْت؟ أن بعد َجنْبَها، «ِبْسِبسُة» وجدْت ماذا (س16)
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